
Project stichting HELP US AUT 2015 "IK DOE MEE!"  

Aanleiding voor de start van dit project 
Het project help AUT OF ORDER verder in 2014 was een succes! 
De bezetting van de AUT OF ORDER bijeenkomst was erg goed en de AUT OF ORDER leden  hebben genoten van de uitjes in 2014. 

Geconstateerd is dat de groep jongvolwassenen met autisme, die deelnamen aan het 1e project van de stichting, onder sturing/ begeleiding graag samen activiteiten uitvoert. Ze voelen een onderlinge band met elkaar, hebben 
respect voor elkaar en voelen zich veilig (worden goed begeleid en worden niet bedreigt door mensen die geen begrip voor hen hebben). 
Enkele groepsleden zijn zelfs vrienden geworden en zien elkaar regelmatig buiten de maandelijkse bijeenkomsten 
Ook in 2015 is de behoefte groot om samen bij elkaar te komen en samen er op uit te gaan. 
De materiaalkosten zijn in 2015 niet hoog daar het merendeel al in 2014 is aangeschaft. 
In 2015 is met name budget nodig voor de betaling van de bijeenkomsten en de uitjes voor de AUT OF ORDER groep. 

Doelstelling 
Het eerste jaar hebben we een goede vaste groep deelnemers gehad. Voor de organisatie was dit een jaar om te leren. De grootte van de groep is daarom ook beperkt gebleven. We hebben lokaal enige bekendheid verworven 
waardoor we wel meer aanvragen hebben gehad. 
In 2015 willen we de AUT OF ORDER groep dynamischer en groter maken door meer bekendheid te verkrijgen binnen de regio de Peel en meer jongeren te betrekken. Dit is niet alleen goed voor het bereik van de stichting, 
maar een grotere of wisselende samenstelling van de groep draagt bij aan het versterken van de sociale vaardigheden. 

Het doel van het project "Ik doe mee" is om de AUT-OF-ORDER groep in 2015 verder te helpen door hen de juiste middelen ter beschikking te stellen om op een optimale wijze deel te kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten 
en om het voor hen mogelijk te maken regelmatig samen op stap te gaan in Helmond en omgeving ter stimulering van de sociale contacten om een sociaal isolement te voorkomen. 

Op te leveren resultaat 
Enthousiaste AUT OF ORDER leden die regelmatig samen kunnen komen en samen kunnen uitgaan. 
Meer bekendheid binnen regio de Peel en een toename in het aantal deelnemers van AUT OF ORDER. 

Planning 

Activiteit Datum 

"gewone" bijeenkomst 9-1-2015 

Game-party 6-2-2015 

"gewone" bijeenkomst 06-03-2015 

Snookertown 03-04-2015 

"gewone" bijeenkomst 15-05-2015 

Bioscoop + terrasje pakken 05-06-2015 

Uitje Juli 2015 

"gewone" bijeenkomst 04-09-2015 

Bowlen bij Fitland 02-10-2015 

"gewone" bijeenkomst 06-11-2014 

sinterkerst bijeenkomst 11-12-2015 

  

  

 


